
UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY GMINY CZARNA

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Na podstawie   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2018.994 ze zm.), art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2018.1454 ze zm.) Rada Gminy w Czarnej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.2017.1832. z późn. zm.).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 wynosi 7,00 zł miesięcznie dla rodziny wielodzietnej zamieszkującej 
nieruchomość na terenie Gminy Czarna, po spełnieniu warunków określonych w § 3 uchwały.

§ 2. Rodzinę wielodzietną należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017.1832 z późn. zm.).

§ 3. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom 
nieruchomości, spełniającym łącznie następujące kryteria:

1) są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną,

2) złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali ujęci
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela 
nieruchomości,

3) posiadają Kartę Dużej Rodziny.

§ 4. 1. Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielowi   
nieruchomości na wniosek, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 
1 ust. 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Czarna w terminie 14 dni, składając 
korektę wniosku o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz - w przypadku 
zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - deklarację zmieniającą. W przypadku zaprzestania spełnienia warunków niezbędnych do 
zwolnienia przed upływem terminu ważności wniosku, właściciel nieruchomości zobowiązany jest pisemnie 
powiadomić Wójta Gminy Czarna w terminie 14 dni.

3. W przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę niekompletnego wniosku, o którym mowa w ust.
1, organ oceniający wniosek, przed rozpatrzeniem, zobowiązuje wnioskodawcę do jego uzupełnienia o niezbędne 
informacje. Wnioskodawca może uzupełnić wniosek w ciągu 7 dni od dnia wezwania.

4. Nieuzupełnienie wniosku w określonym przez organ terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez 
rozpoznania.

§ 5. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje od miesiąca, w którym został złożony kompletny 
wniosek.

2. Zwolnienie przysługuje do terminu określonego we wniosku o zwolnienie w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. W przypadku zmiany danych, które skutkują utratą prawa do zwolnienia - prawo do zwolnienia przysługuje 
do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiły zmiany.

4. W przypadku zmiany danych wpływających na wysokość opłaty, zmieniona stawka opłaty naliczana jest od 
kolejnego miesiąca, w którym złożono korektę wniosku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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Załącznik do uchwały Nr III/25/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 20 grudnia 2018 r.

………………………………………….

…………………………………………. WÓJT GMINY CZARNA

………………………………………... ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna
(imię i nazwisko składającego, telefon kontaktowy)

WNIOSEK O ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(Podstawa prawna: uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne)

1. Cel złożenia wniosku (zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwszy wniosek q korekta danych zawartych we wniosku q

2. Adres nieruchomości, na której powstają odpady 

_______________________________________________________________________

3. Wykaz osób tworzących rodzinę wielodzietną uprawnioną do korzystania z częściowego zwolnienia z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Imię i nazwisko Numer Karty Dużej 
Rodziny

Data ważności 
Karty Dużej 

Rodziny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
                                                                      WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO 
ZWOLNIENIA:

ZWOLNIENIE PRZYSŁUGUJE DO DNIA:

1/2

Pouczenie

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo uzyskania zwolnienia właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Czarna w terminie 14 dni, składając korektę 
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wniosku o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz - w przypadku zmiany 
danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
- deklarację zmieniającą. W przypadku zaprzestania spełnienia warunków niezbędnych do zwolnienia przed 
upływem terminu ważności wniosku, właściciel nieruchomości zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wójta 
Gminy Czarna w terminie 14 dni.

Załączniki

............…………………………………………………….
                         (data, podpis)

Adnotacje urzędowe (data przyjęcia wniosku, podpis osoby przyjmującej, uwagi)
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